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Pakeitimas 8
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Nuolatinis ir didelis valstybių 
deficitas yra glaudžiai susijęs su dabartine 
socialine, ekonomine ir finansine krize. 
Tuo pat metu valstybių narių 
konkurencija mokesčių srityje yra svarbus 
veiksnys, trukdantis tvariai nacionalinių 
biudžetų konsolidacijai. Todėl Komisija 
turėtų laiku pradėti taikyti nustatytą 
minimalų 25% bendrovių mokesčių tarifą. 
Šis minimalus tarifas galėtų sumažinti 
konkurenciją mokesčių srityje ir taip 
padidinti valstybių narių laisvę 
apmokestinti bendroves. Todėl nebūtų 
neigiamo poveikio subsidiarumo 
principui.

Or. en

Pakeitimas 9
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Vidaus  rinkoje, turinčioje nacionalinės 
rinkos bruožus, sandoriams tarp skirtingų 
valstybių narių bendrovių neturėtų būti 
taikomos mažiau palankios apmokestinimo 
sąlygos nei tos, kurios yra taikomos 
tokiems patiems sandoriams tarp tos pačios 
valstybės narių bendrovių.

(2) Vidaus  rinkoje, turinčioje nacionalinės 
rinkos bruožus, sandoriams tarp skirtingų 
valstybių narių bendrovių neturėtų būti 
taikomos mažiau palankios apmokestinimo 
sąlygos nei tos, kurios yra taikomos 
tokiems patiems sandoriams tarp tos pačios 
valstybės narių bendrovių. Tačiau 27 
skirtingos pelno mokesčių sistemos 
atveria bendrovėms, kurios dirba įvairiose 
valstybėse, didžiules galimybes, kaip 
vengti ir slėpti mokesčius. Dėl taip 
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susiklosčiusios padėtis užkrauna didžiulę 
naštą valstybių biudžetams.

Or. en

Pakeitimas 10
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimų apmokestinimo panaikinimas
toje valstybėje narėje, kur jie susidarė, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie renkami 
išskaitant juos išmokant ar apskaičiuojant, 
yra tinkamiausias būdas, kaip pašalinti 
minėtus formalumus ir problemas ir 
užtikrinti vienodą apmokestinimą 
nacionaliniams ir tarptautiniams 
sandoriams; ypač svarbu panaikinti tokius 
mokesčius, kai tokie mokėjimai atliekami 
tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų 
bendrovių bei jų nuolatinių buveinių.

(4) Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimų visų rūšių apmokestinimo 
pakeitimas toje valstybėje narėje, kur jie 
susidarė, neatsižvelgiant į tai, ar jie 
renkami išskaitant juos išmokant ar 
apskaičiuojant, taikant Europos lygmeniu 
vienodą apmokestinimą, yra tinkamiausias 
būdas, kaip pašalinti minėtus formalumus 
ir problemas ir užtikrinti vienodą 
apmokestinimą nacionaliniams ir 
tarptautiniams sandoriams. ypač svarbu 
vietoj tokių mokesčius įgyvendinti 
suderintą mokesčių rėžimą, kai tokie 
mokėjimai atliekami tarp skirtingų 
valstybių narių asocijuotų bendrovių bei jų 
nuolatinių buveinių.

Or. fr

Pakeitimas 11
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be to, yra svarbu netrukdyti
valstybėms narėms imtis reikiamų kovos 
su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu 
priemonių.

(12) Be to, yra svarbu imtis reikiamų kovos 
su sukčiavimu, piktnaudžiavimu, mokesčių 
vengimu ir mokesčių slėpimu priemonių 
tiek Europos, tiek valstybių narių 



AM\904092LT.doc 5/11 PE491.094v01-00

LT

lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 12
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be to, yra svarbu netrukdyti 
valstybėms narėms imtis reikiamų kovos su 
sukčiavimu ir piktnaudžiavimu priemonių.

(12) Be to, yra svarbu netrukdyti 
valstybėms narėms imtis reikiamų kovos su 
mokesčių sukčiavimu, mokesčių slėpimu
ar piktnaudžiavimu priemonių.

Or. en

Pakeitimas 13
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Bedrovės, siekdamos užtikrinti 
sklandų ir ekonomiškai efektyvų šios 
direktyvos nuostatų įgyvendinimą, turėtų 
parengti savo metines finansines 
ataskaitas kartu su visais atitinkamais 
duomenimis išplėsta verslo ataskaitų 
kalba (angl. XBRL).

Or. de

Pakeitimas 14
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, 
atleidžiami nuo bet kokių tokiems 
mokėjimams taikomų mokesčių toje 
valstybėje narėje  , neatsižvelgiant į tai, ar 
jie renkami išskaitant juos išmokant ar 
apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar 
autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra 
kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės 
narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti 
kitoje valstybėje narėje , ir kad jos 
pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje 
kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai 
apmokestinamos .

1. Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, 
atleidžiami nuo bet kokių tokiems 
mokėjimams taikomų mokesčių toje 
valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie renkami išskaitant juos išmokant ar 
apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar 
autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra 
kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės 
narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti 
kitoje valstybėje narėje , ir kad jos 
pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje 
kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai 
apmokestinamos ne mažesniu kaip 70% 
vidutinio įstatymu nustatyto mokesčio 
tarifo, taikomo valstybėse narėse. 
Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai toje valstybėje narėje, kur jie 
susidarė, neatleidžiami nuo 
apmokestinimo, jei mokėjimas nėra 
apmokestinamas pagal nacionalinę 
mokesčių teisę, kurios subjektu yra 
tikrasis savininkas, kuriam ji taikoma dėl 
mokėjimo skirtingo apibūdinimo (mišri 
priemonė) arba mokėtojo ir gavėjo 
skirtingo apibūdinimo (mišrūs subjektai).

Or. en

Pakeitimas 15
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, 
atleidžiami nuo bet kokių tokiems 
mokėjimams taikomų mokesčių toje 
valstybėje narėje  , neatsižvelgiant į tai, ar 
jie renkami išskaitant juos išmokant ar 

1. Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai, susidarantys valstybėje narėje, 
atleidžiami nuo bet kokių tokiems 
mokėjimams taikomų mokesčių toje 
valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie renkami išskaitant juos išmokant ar 
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apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar 
autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra 
kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės 
narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti 
kitoje valstybėje narėje , ir kad jos 
pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje 
kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai 
apmokestinamos .

apskaičiuojant, su sąlyga, kad palūkanų ar 
autorinio atlyginimo tikrasis savininkas yra 
kitos valstybės narės bendrovė ar valstybės 
narės bendrovės nuolatinė buveinė, esanti 
kitoje valstybėje narėje , ir kad jos 
pajamos, susidariusios dėl mokėjimų toje 
kitoje valstybėje narėje, yra faktiškai 
apmokestinamos ne mažesniu kaip 70% 
vidutinio įstatymu nustatyto mokesčio 
tarifo, taikomo valstybėse narėse. 
Palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimai toje valstybėje narėje, kur jie 
susidarė, neatleidžiami nuo 
apmokestinimo, jei mokėjimas nėra 
apmokestinamas pagal nacionalinę 
mokesčių teisę, kurios subjektu yra 
tikrasis savininkas, kuriam ji taikomai dėl 
mokėjimo skirtingo apibūdinimo (mišri 
priemonė) arba mokėtojo ir gavėjo 
skirtingo apibūdinimo (mišrūs subjektai).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti dvigubo neapmokestinimo, kuris atsiranda dėl tarp valstybių narių 
nesuderintų mokesčių sistemų, ir pagal įmonių palūkanų pajamų apmokestinimą, būtinas 
minimalus apmokestinimas ir valstybės narės turi turėti teisę atsisakyti šios direktyvos 
teikiamos naudos, jei mokesčių mokėtojai, norėdami išvengti mokesčių, naudoja mišrias 
priemones ar subjektus. Europos Parlamentas paragino imtis šių priemonių savo rezoliucijoje 
dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir 
dukterinėms bendrovėms (nauja redakcija) ir ragina imtis konkrečių priemonių dėl kovos su 
mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu.

Pakeitimas 16
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei tai yra mokesčių mokėtojas, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvos dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
(BKPMB) 4 straipsnyje 1  dalyje.
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Or. en

Pakeitimas 17
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pirmoji bendrovė valdo bent 10 %
antrosios bendrovės kapitalo arba

i) pirmoji bendrovė valdo bent 25 %
antrosios bendrovės kapitalo arba

Or. en

Pakeitimas 18
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) antroji bendrovė valdo bent 10 % 
pirmosios bendrovės kapitalo arba

ii) antroji bendrovė valdo bent 25 % 
pirmosios bendrovės kapitalo arba

Or. en

Pakeitimas 19
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) trečioji bendrovė valdo bent po 10  % 
pirmosios ir antrosios bendrovių kapitalo.

iii) trečioji bendrovė valdo bent po 25  % 
pirmosios ir antrosios bendrovių kapitalo.

Or. en
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Pakeitimas 20
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukčiavimas ir piktnaudžiavimas Mokestinis sukčiavimas, mokesčių 
vengimas ir piktnaudžiavimas

Or. en

Pakeitimas 21
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pagrindinis arba vienas iš pagrindinių 
sandorio motyvų yra mokesčių vengimas, 
jų nemokėjimas ar piktnaudžiavimas, 
valstybės narės gali panaikinti šios 
direktyvos suteiktas privilegijas arba 
atsisakyti ją taikyti.

2. Jei pagrindinis arba vienas iš pagrindinių 
sandorio motyvų yra mokesčių 
sukčiavimas, jų slėpimas ar 
piktnaudžiavimas mokesčiais, įskaitant 
mokesčių vengimo atvejus, valstybės narės 
gali panaikinti šios direktyvos suteiktas 
privilegijas arba atsisakyti ją taikyti.

Or. en

Pakeitimas 22
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau 
kaip iki 2012  m. sausio 1 d., 
įgyvendinmos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 
straipsnio c ir d dalys ir I priedo A dalis. 

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau 
kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d., 
įgyvendinmos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 
straipsnio c ir d dalys ir I priedo A dalis. 
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Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir 
šios direktyvos atitikties lentelę.

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir 
šios direktyvos atitikties lentelę.

Or. de

Pakeitimas 23
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrovės parengia savo metines 
finansines ataskaitas kartu su visais 
atitinkamais duomenimis išplėsta verslo 
ataskaitų kalba (angl. XBRL).

Or. de

Pakeitimas 24
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Komisija 
pateikia Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos ekonominį poveikį.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d.  Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie šios direktyvos ekonominį 
poveikį.

Or. de

Pakeitimas 25
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva neturi įtakos nacionalinių ar 
sutartyse įtvirtintų nuostatų, išeinančių už 
šios direktyvos nuostatų ribų ir siekiančių 
panaikinti ar sušvelninti dvigubą palūkanų 
ar autorinio atlyginimo apmokestinimą, 
taikymui.

Ši direktyva neturi įtakos nacionalinių ar 
sutartyse įtvirtintų nuostatų, išeinančių už 
šios direktyvos nuostatų ribų ir siekiančių 
panaikinti ar sušvelninti dvigubą palūkanų 
ar autorinio atlyginimo apmokestinimą ir 
dvigubą neapmokestinimą, taikymui.

Or. en


